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Rio de Janeiro, August 24th 2009 

 

 

To our stakeholders: 

We recognize that a key requirement for participation in the UN Global Compact 
is the annual preparation and posting of a Communication on Progress (COP) 
that comprises of a statement of continued support for the UN Global Compact, 
a description of practical actions with regard to the principles of the UN Global 
Compact, and a measurement of outcomes or expected outcomes. 

We are late in creating, sharing and posting our COP report due to the fact that 
we are concluding a management system that evaluates the social and 
environmental performance of companies. As a consulting firm, our major 
contributions lie in the solutions we develop for our clients. This system will 
help us to organize information that will be part of our report and to follow the 
results we reach with our clients and partners every year.  

We hereby ask for an extension period in order to be able to post a COP that 
describes our company’s efforts and progress to implement the principles of the 
UN Global Compact. Our new COP report will be posted on the UN Global 
Compact website by October, 24th, at the latest. 

Sincerely yours, 

 

FABIENNE SCHIAVO 

Planning Manager 
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Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2009 
 

 

Às todas as partes interessadas: 
 
Nós reconhecemos que o pré-requisito chave para a participação no Pacto 
Global é a preparação anual e submissão do COP - Comunicação de Progresso, 
que indica o comprometimento do contínuo apoio ao Pacto Global, com uma 
descrição das ações práticas relacionadas aos princípios do Pacto Global e serve 
para medir os resultados atingidos e os esperados.  
 
Nós estamos atrasados na criação, compartilhamento e envio do nosso relatório 
COP devido ao fato de estarmos em processo de finalização de desenvolvimento 
de sistema de avaliação e gestão do desempenho social e ambiental das 
empresas, o qual subsidiará os resultados que integrarão o relatório de 
sustentabilidade de nossa Empresa. 
 
Nós, pelo presente documento, solicitamos a extensão do período de entrega 
com objetivo de que possamos postá-lo descrevendo os esforços da nossa 
empresa, assim como nosso progresso na implementação dos princípios do Pacto 
Global. Nosso novo COP será enviado para o site do Global Compact 
em 24/10/2009, no máximo. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
FABIENNE SCHIAVO 
Gerente de Planejamento 

 


